
פומבי79931:מכרז מספר

81088402:מס' המשרה
מרכז/ת בכיר/ה (פקיד יערות אזורי)  1 - משרות.:תואר המשרה

יער ואילנות:היחידה
בית דגן:המקום
משרד החקלאות ופיתוח הכפר:המשרד
דרגה 39 - 41 דירוג 12 מהנדסים.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

הסמכה מטעם שר החקלאות ופיתוח הכפר כפקיד יערות אזורי.
אחריות על יישום פקודת יערות ותקנות היערות בהתאם למדיניות המשרד, ויישום

חוק התכנון והבניה בממשק העצים הכול בהתאם לתקנות והנהלים.
אחריות על מתן חוות דעת לתוכניות מפורטות המוגשות למוסד התכנון באזור

שבאחריות בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה.
אחריות על מתן חוות דעת ומידע להיתרי בניה כגורם  חיצוני מוסר/ת מידע

למוסדות התכנון בתהליך הרישוי הזמין באזור האחריות בהתאם לרפורמה 101 בחוק
התכנון והבניה.

תיאום וקיום קשרים עם מוסדות התכנון בכל הנוגע לחוות הדעת, התנגדויות
וייעוץ בהתאם לנהלי העבודה בענין שימור וטיפול בעצים בתהליך הסטטוטורי.

תיאום וקיום קשרי עבודה עם עורכי תכניות ויזמים בכל הנוגע לשימור עצים
ונטיעות חדשות בתחום התכנון, כולל מתן מידע ומענה מקצועי בנושאים הקשורים

לתכנון משמר עצים.
הכנת חוות דעת מנומקת לבקשות כריתה/העתקה של עצים מתוקף פקודת היערות וכן

מתוקף חוק התכנון והבניה.
הנפקת רישיונות כריתה/העתקה של עצים ופרסומם באתרים הייעודיים לכך.

ביצוע של דיון חוזר בהשגות הציבור על פרסום רישיונות הכריתה/העתקה.
מתן מידע ומענה מקצועי לפונים בנושאים הקשורים להגנת עצים וקישור עם

הגורמים המקצועיים ברשויות ובמשרדי הממשלה השונים.
ניהול מערכות מעקב ערבויות, והתחייבויות חשביות הקשורות בשימור, כריתה

והעתקה של עצים.
ריכוז נתונים, עדכון ופרסום מידע בהתאם לפקודת היערות וחוק התכנון והבנייה.

ייצוג המשרד בכנסים, שיתוף ציבור, ימי עיון, בכל הנוגע לנהלי העבודה בעניין
שימור וטיפול בעצים.

מתן מענה לפניות הציבור בתחום.
מתן דיווח שוטף למטה פקיד היערות הממשלתי.

ביצוע פעולות נוספות על פי דרישה.



דרישות המשרה:

דרישות סף:
----------

השכלה:
--------

לדירוג מהנדסים: השכלה אקדמית (תואר ראשון) באדריכלות או אדריכלות נוף.
לדירוג מחר: השכלה אקדמית (תואר ראשון) תכנון ערים או גאוגרפיה (לימודים

עירוניים ואזוריים)
רצוי תואר שני בתחומים הנ"ל.

ניסיון:
-------

לבעלי תואר ראשון - 3 שנות ניסיון*
לבלעי תואר שני - 2 שנות ניסיון*

*מתוך כלל שנות הניסיון נדרש ניסיון של 3 שנים בתחום התכנון המתארי
והמופרט.

כישורים ונתונים רצויים:
------------------------

הכרות עם מערכות התכנון הארציות, המחוזיות המקומיות.
היכרות עם תהליכי התכנון והבינוי.

ידע בנושא עצים ושילובם במערכות התכנון,
.AUTOCAD או  GIS ידע ב

כושר הבעה בכתב ובע"פ בעברית.
ידיעת השפ האנגלית לכדי קריאת ספרות מקצועית.

כושר ניהול מו"מ.
כושר קיום מגע עם קהל.

נכונות לעבוד מחוץ לשעות העבודה המקובלות.
יכולת עבודה בצוות.

היכרות עם מערכות מחשוב ויישומים משרדיים.

הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המשרה היא בלתי צמיתה עובד הבא מחוץ לשירות המדינה יועסק לפי חוזה מיוחד.

עובד הבא מתוך השירות יועסק במינוי בפועל.
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.
המכרז פורסם ביום : ד' בסיון, תש"ף (27/05/2020)



היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : יג' בסיון, תש"ף (05/06/2020)



בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת 
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים 

הנלווים למשרד הרלוונטי.) 
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה 
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר 
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת 

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז. 
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו  

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  

בהתאמה למשרה. 
במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 
כמבוטלת. 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. 
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז 

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


